Til bruk i forbindelse med praktisk prøve for
flytelefonistsertifikat (jf. BSL C 5-2a). Førstegangs praktisk
prøve må gjennomføres innen 24 måneder etter bestått
teorieksamen (jf. Part FCL.025(c)(1)(i)). Ved bestått praktisk
prøve og engelsk språkprøve vil Luftfartstilsynet utstede
flytelefonistsertifikat til kandidaten.

Sendes til:
postmottak@caa.no (PDF format)
eller
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 BODØ

Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat – Førstegangsutstedelse og gjenutstedelse
Fødselsdato

Etternavn

For- og mellomnavn

Adresse

Postnummer

Nasjonalitet

Fødested

Telefon

E-post

Praktisk prøve tatt i forbindelse med:

Poststed

Skal sendes inn sammen med dette skjemaet:
Kopi av gyldig pass eller annen legitimasjon som viser fødested
(jf BSL C 1.1 a, pkt 7.2.1)

Førstegangsutstedelse

NF-1071 Engelsk språkprøve
Gjenutstedelse av utløpt flytelefonistsertifikat

NF-1071 Engelsk språkprøve

Bestått

Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat (BSL C 5-2a § 3)

a) Apparatbehandling

b) Radiokommunikasjon

1)

Bruk og behandling av mikrofon, høretelefoner, eventuelt
høyttaler, volumkontroll, frekvensvelger, kanalvelger mm.

2)

Betjening av VHF radiostasjoner i luftfartøy

3)

Bruk av nødradioutstyr

1)

Fonetisk alfabet og siffergrupper

2)

Opprettelse av radiosamband

3)

Testing av radiotelefonistasjoner

4)

Radioprosedyrer og fraseologi for VFR-flyging

5)

Anmodning om og mottaking av vanlige meldinger,
klareringer, værrapporter, banestatus, trafikkopplysninger ol.

6)

Anmodninger om peilinger

7)

Nød- og ilmeldinger

8)

Utveksling av øvrige meldinger
Prøvedato

Praktisk
prøve er:

Bestått
Ikke bestått

Examiner nr

Ikke bestått

Underskrift av kontrollant

NO/Ex/
Underskrift av kandidat

Jeg er inneforstått med at praktisk prøve må være gjennomført i
løpet av 24 måneder etter bestått teorieksamen.
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For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg.
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre at søknaden blir registrert på riktig person.
Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 (e), Luftfartsloven § 5-3, forskrift om
sertifisering av besetningsmedlemmer og EU-forordning nr. 1178/2011 FCL.015 og MED. A.035.
Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få uriktige
opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til
Datatilsynet.
Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. Kontakt vårt personvernombud på e-post: personvernombud@caa.no.
Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av
innsynsretten etter offentlighetsloven. Personvernopplysninger underlagt taushetsplikt vil ikke bli gjenstand for
innsyn.
Se vår personvernerklæring her: https://luftfartstilsynet.no/om-oss/personvernerklaring/
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